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ஞாயிற்றுக்கிழமை� செ�ப்டம்பர் 11, 2022

தமை�ப்ப — செபாருள்

ககால்டன் உமை�:  எபிசெ�யர் 11: 1

"விசுவா��ானது நம்பப்படுகிறமைவகளின் உறுதியும்,
காணப்படாதமைவகளின் நிச்�யமு�ாயிருக்கிறது."

செபாறுப்பு � ீதியான வா�ிப்பு:  நீதிசெ�ாழிகள் 3: 1, 5, 6, 9, 10,
13, 16

1 என் �கனேன, என் னேபாதகத்மைத �றவானேத; உன் இருதயம் என் 
கட்டமைளகமைளக் காக்கக்கடவது.

5 உன் சுயபுத்தியின்னே�ல் �ாயா�ல், உன் முழு இருதயத்னேதாடும் 
கர்த்தரில் நம்பிக்மைகயாயிருந்து,

6 உன் வழிகளிசெ�ல்�ாம் அவமைர நிமைனத்துக்செகாள்; அப்செபாழுது 
அவர் உன் பாமைதகமைளச் செ�வ்மைவப்படுத்துவார்.

9 உன் செபாருளாலும், உன் எல்�ா விமைளவின் முதற்ப�னாலும் 
கர்த்தமைரக் கனம்பண்ணு.

10 அப்செபாழுது உன் களஞ்�ியங்கள் பூரண�ாய் நிரம்பும்; உன் 
ஆமை�களில் திராட்�ர�ம் புரண்னேடாடும்.

13 ஞானத்மைதக் கண்டமைடகிற �னுஷனும், புத்திமையச் �ம்பாதிக்கிற 
�னுஷனும் பாக்கியவான்கள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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16 அதின் வ�து மைகயில் தீர்க்காயுசும், அதின் இடதுமைகயில் 
செ�ல்வமும் கனமும் இருக்கிறது.

பாடம் பி��ங்கம்

மைபபிளிலிருந்து

1. �ங்கதீம் 23: 1, 6

1 கர்த்தர் என் னே�ய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்�ியமைடனேயன்.
6 என் Cவீனுள்ள நாசெளல்�ாம் நன்மை�யும் கிருமைபயும் என்மைனத் 

செதாடரும்; நான் கர்த்தருமைடய வீட்டினே� நீடித்த நாட்களாய் 
நிமை�த்திருப்னேபன்.

2. 2 இ�ாஜாக்கள் 4: 8, 12 (க்கு 1st.), 14, 15 (பிறகு எப்கபாது), 16-26, 
32-37

8 பின்பு ஒருநாள் எலி�ா சூனேனமுக்குப் னேபாயிருக்கும்னேபாது, 
அங்னேகயிருந்த கனம்செபாருந்திய ஒரு ஸ்திரீ அவமைன 
னேபாCனம்பண்ண வருந்திக் னேகட்டுக்செகாண்டாள்; அப்படினேய அவன் 
பயணப்பட்டு வருகிறனேபாசெதல்�ாம் னேபாCனம்பண்ணும்படி அங்னேக 
வந்து தங்குவான்.

12 அவன் தன் னேவமை�க்காரனாகிய னேகயா�ிமைய னேநாக்கி: இந்தச் 
சூனேன�ியாமைள அமைழத்துக் செகாண்டுவா என்றான்; அவமைள 
அமைழத்துக் செகாண்டு வந்தான்; அவள் அவனுக்கு முன்பாக 
நின்றாள்.

14 அவளுக்குச் செ�ய்யனேவண்டியது என்னசெவன்று னேகயா�ிமைய அவன் 
னேகட்டதற்கு; அவன், அவளுக்குப் பிள்மைள இல்மை�, அவள் 
புருஷனும் செபரிய வயதுள்ளவன் என்றான்.

15 அப்செபாழுது அவன்: அவமைளக் கூப்பிடு என்றான்; அவமைளக் 
கூப்பிட்ட னேபாது, அவள் வந்து வா�ற்படியினே� நின்றாள்.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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16 அப்செபாழுது அவன்: ஒரு பிராண உற்பத்திகா�த்திட்டத்தினே� ஒரு 
கு�ாரமைன அமைணத்துக் செகாண்டிருப்பாய் என்றான். அதற்கு 
அவள்: ஏது? னேதவனுமைடய �னுஷனாகிய என் ஆண்டவனேன, உ�து 
அடியாளுக்கு அபத்தம் செ�ால்�னேவண்டாம் என்றாள்.

17 அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பந்தரித்து, எலி�ா தன்னேனானேட செ�ான்னபடி, ஒரு 
உற்பத்திகா�த்திட்டத்தில் ஒரு கு�ாரமைன செபற்றாள்.

18 அந்தப் பிள்மைள வளர்ந்தான், ஒரு நாள் அவன் 
அறுப்பறுக்கிறவர்களிடத்திலிருந்த தன் தகப்பனண்மைடக்குப் 
னேபாயிருக்கும்னேபாது,

19 தன் தகப்பமைனப் பார்த்து: ஏன் தமை� னேநாகிறது, என் தமை� 
னேநாகிறது என்றான்; அப்செபாழுது அவன் னேவமை�க்காரனிடத்தில், 
இவமைன இவன் தாயினிடத்தில் எடுத்துக்செகாண்டுனேபாய்விடு 
என்றான்.

20 அவமைன எடுத்து, அவன் தாயினிடத்தில் செகாண்டுனேபானனேபாது, 
அவன் �த்தியான�ட்டும் அவள் �டியில் இருந்து செ�த்துப்னேபானான்.

21 அப்செபாழுது அவள் ஏறிப்னேபாய், அவமைன னேதவனுமைடய �னுஷன் 
கட்டிலின்னே�ல் மைவத்து, அவன் மைவக்கப்பட்ட அமைறயின் கதமைவப் 
பூட்டிக் செகாண்டுனேபாய்,

22 தன் புருஷனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி: நான் �ீக்கிர�ாய் னேதவனுமைடய 
�னுஷன் இருக்கும் இட�ட்டும் னேபாய்வரும்படிக்கு; னேவமை�க்காரரில் 
ஒருவமைனயும் ஒரு கழுமைதமையயும் எனக்கு அனுப்பனேவண்டும் 
என்று செ�ால்�ச்செ�ான்னாள்.

23 அப்செபாழுது அவன்: இது அ�ாவா�ியும் அல்�, ஓய்வுநாளும் 
அல்�னேவ; நீ இன்மைறக்கு அவரிடத்துக்குப் னேபாகனேவண்டியது என்ன 
என்று னேகட்கச்செ�ான்னான். அதற்கு அவள்: எல்�ாம் �ரிதான், நான் 
னேபாக னேவண்டியிருக்கிறது என்று செ�ால்லியனுப்பி,

24 கழுமைதயின்னே�ல் னே�ணம்மைவத்து ஏறி, தன் னேவமை�க்காரமைன 
னேநாக்கி: இமைத ஓட்டிக்செகாண்டுனேபா; நான் உனக்குச் செ�ான்னால் 
ஒழிய னேபாகிற வழியில் எங்கும் ஓட்டத்மைத நிறுத்தானேத என்று 
செ�ால்லிப் புறப்பட்டு,

25 கர்னே�ல் பர்வதத்திலிருக்கிற னேதவனுமைடய �னுஷனிடத்திற்குப் 
னேபானாள்; னேதவனுமைடய �னுஷன் தூரத்தினே� அவமைள வரக்கண்டு,

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தன் னேவமை�க்காரனாகிய னேகயா�ிமையப் பார்த்து: அனேதா 
சூனேன�ியாள் வருகிறாள்.

26 நீ அவளுக்கு எதிர்செகாண்டு ஓடி, நீ சுக�ாயிருக்கிறாயா? உன் 
புருஷன் சுக�ாயிருக்கிறானா? அந்தப் பிள்மைள சுக�ாயிருக்கிறதா 
என்று அவளிடத்தில் னேகள் என்றான். அவள்: சுகந்தான் என்று 
செ�ால்லி,

32 எலி�ா வீட்டிற்குள் வந்தனேபாது, இனேதா, அந்தப் பிள்மைள அவன் 
கட்டிலின்னே�ல் செ�த்துக்கிடந்தான்.

33 உள்னேள னேபாய்த் தங்கள் இருவருக்கும் பின்னாக அவன் கதமைவப் 
பூட்டி, கர்த்தமைர னேநாக்கி னேவண்டுதல் செ�ய்து,

34 கிட்னேடனேபாய், தன் வாய் பிள்மைளயின் வாயின்னே�லும், தன் கண்கள் 
அவன் கண்களின்னே�லும், தன் உள்ளங்மைககள் அவன் 
உள்ளங்மைககளின்னே�லும் படும்படியாக அவன்னே�ல் குப்புறப் 
படுத்துக் செகாண்டான்; அப்செபாழுது பிள்மைளயின் உடல் அனல் 
செகாண்டது.

35 அவன் எழுந்து, அமைறவீட்டில் இங்கும் அங்கும் உ�ாவி, திரும்பக் 
கிட்டப் னேபாய் அவன்னே�ல் குப்புறப்படுத்தான்; அப்செபாழுது அந்தப் 
பிள்மைள ஏழுதரம் தும்�ித் தன் கண்கமைளத் திறந்தான்.

36 அப்செபாழுது அவன்: னேகயா�ிமையக் கூப்பிட்டு, அந்தச் 
சூனேன�ியாமைள அமைழத்துக்செகாண்டுவா என்றான்; அவமைள 
அமைழத்துக்செகாண்டு வந்தான்; அவள் அவனிடத்தில் வந்தனேபாது ; 
அவன், உன் கு�ாரமைன எடுத்துக்செகாண்டு னேபா என்றான்.

37 அப்செபாழுது அவள் உள்னேள னேபாய், அவன் பாதத்தினே� விழுந்து, 
தமைர�ட்டும் பணிந்து, தன் கு�ாரமைன எடுத்துக் செகாண்டு செவளினேய 
னேபானாள்.

3. �த்கதயு 14: 14-21

14 இனேயசு வந்து, திரளான Cனங்கமைளக் கண்டு, அவர்கள் னே�ல் 
�னதுருகி, அவர்களில் வியாதியஸ்தர்களாயிருந்தவர்கமைளச் 
செ�ாஸ்த�ாக்கினார்.

15 �ாயங்கா��ானனேபாது, அவருமைடய �ீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து: 
இது வனாந்தர�ான இடம், னேநரமு�ாயிற்று; Cனங்கள் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கிரா�ங்களுக்குப் னேபாய்த் தங்களுக்குப் னேபாCனபதார்த்தங்கமைளக் 
செகாள்ளும்படி அவர்கமைள அனுப்பிவிடனேவண்டும் என்றார்கள்.

16 இனேயசு அவர்கமைள னேநாக்கி: அவர்கள் னேபாகனேவண்டியதில்மை�; 
நீங்கனேள அவர்களுக்குப் னேபாCனம் செகாடுங்கள் என்றார்.

17 அதற்கு அவர்கள்: இங்னேக எங்களிடத்தில் ஐந்து அப்பமும் இரண்டு 
�ீன்களுனே�யல்�ா�ல், னேவசெறான்றும் இல்மை� என்றார்கள்.

18 அமைவகமைள என்னிடத்தில் செகாண்டுவாருங்கள் என்றார்.
19 அப்செபாழுது, அவர் Cனங்கமைளப் புல்லின்னே�ல் பந்தியிருக்கக் 

கட்டமைளயிட்டு, அந்த ஐந்து அப்பங்கமைளயும், அந்த இரண்டு 
�ீன்கமைளயும் எடுத்து, வானத்மைத அண்ணாந்து பார்த்து, 
ஆ�ீர்வதித்து, அப்பங்கமைளப் பிட்டுச் �ீஷர்களிடத்தில் செகாடுத்தார்; 
�ீஷர்கள் Cனங்களுக்குக் செகாடுத்தார்கள்.

20 எல்�ாரும் �ாப்பிட்டு திருப்தியமைடந்தார்கள்; �ீதியான 
துணிக்மைககமைளப் பன்னிரண்டு கூமைட நிமைறய எடுத்தார்கள்.

21 ஸ்திரீகளும் பிள்மைளகளும் தவிர, �ாப்பிட்ட புருஷர்கள் ஏறக்குமைறய
ஐயாயிரம்னேபராயிருந்தார்கள்.

4. லூக்கா 20 : 1

1 அந்நாட்களில் ஒன்றில், அவர் னேதவா�யத்தினே� Cனங்களுக்கு 
உபனேத�ித்து சுவினே�ஷத்மைதப் பிர�ங்கித்தனேபாது, பிரதான 
ஆ�ாரியரும் னேவதபாரகரும் மூப்பரும் அவரிடத்தில் கூடிவந்து:

5. லூக்கா 21 : 1-4

1 அவர் கண்னேணறிட்டுப் பார்த்தனேபாது, ஐசுவரியவான்கள் 
காணிக்மைகப் செபட்டியினே� தங்கள் காணிக்மைககமைளப் 
னேபாடுகிறமைதக் கண்டார்.

2 ஒரு ஏமைழ விதமைவ அதினே� இரண்டு காமை�ப் னேபாடுகிறமைதயும் 
கண்டு:

3 இந்த ஏமைழ விதமைவ �ற்செறல்�ாமைரப் பார்க்கிலும் அதிக�ாகப் 
னேபாட்டாள் என்று செ�ய்யாகனேவ உங்களுக்குச் செ�ால்லுகினேறன்.

4 அவர்கசெளல்�ாரும் தங்கள் பரிபூரணத்திலிருந்செதடுத்துத் 
னேதவனுக்செகன்று காணிக்மைக னேபாட்டார்கள்; இவனேளா 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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தன்வறுமை�யிலிருந்து தன் Cவீனத்துக்கு உண்டாயிருந்தசெதல்�ாம்
னேபாட்டு விட்டாள் என்றார்.

6. �ங்கதீம் 147 : 5, 10, 11, 14

5 நம்முமைடய ஆண்டவர் செபரியவரும் �கா 
செப�முள்ளவரு�ாயிருக்கிறார்; அவருமைடய அறிவு அளவில்�ாதது.

10 அவர் குதிமைரயின் ப�த்தில் விருப்ப�ாயிரார்; வீரனுமைடய 
கால்களில் பிரியப்படார்.

11 த�க்குப் பயந்து, த�து கிருமைபக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள்னே�ல் 
கர்த்தர் பிரிய�ாயிருக்கிறார்.

14 அவர் உன் எல்மை�கமைளச் ��ாதானமுள்ளமைவகளாக்கி 
உச்�ித�ான னேகாதுமை�யினால் உன்மைனத் திருப்தியாக்குகிறார்.

7. பிலிப்பியர் 4: 19 (என்), 20

19 ... னேதவன் தம்முமைடய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் 
குமைறமைவசெயல்�ாங் கிறிஸ்து இனேயசுவுக்குள் �கிமை�யினே� 
நிமைறவாக்குவார்.

20 நம்முமைடய பிதாவாகிய னேதவனானவருக்கு என்செறன்மைறக்கும் 
�கிமை� உண்டாவதாக. ஆசெ�ன்.

அறிவியல் �ற்றும் ஆக�ாக்கியம்

1. 468 : 16-24

னேகள்வி. - செபாருள் என்றால் என்ன?

பதில். - செபாருள் என்பது நித்திய�ானது �ற்றும் முரண்பாடு �ற்றும் 
�ிமைதவுக்கு தகுதியற்றது. எபினேரய செ�ாழியில் னேவதம் இந்த 
வார்த்மைதமையப் பயன்படுத்துவதால், உண்மை�, வாழ்க்மைக �ற்றும் 
அன்பு ஆகியமைவ �ாராம்��ானமைவ: "நம்பிக்மைகக்குரியமைவகளின் 
செபாருள், காணப்படாதமைவகளின் ஆதாரம்." �னம், ஆன்�ா அல்�து 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடவுள் என்பதற்கு இமைணயான ஆவி �ட்டுனே� உண்மை�யான 
செபாருள். தனிப்பட்ட �னிதன் உட்பட ஆன்�ீக பிரபஞ்�ம், ஆவியின் 
செதய்வீகப் செபாருமைளப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு கூட்டு னேயா�மைனயாகும்.

2. 335 : 7 (ஆவி)-8 (க்கு 2nd .), 12-15

ஆன்�ா, கடவுள், அமைனத்மைதயும் தன்னிலும் பமைடத்துள்ளார். ஆவி 
ஒருனேபாதும் செபாருமைள உருவாக்கவில்மை�. … ஆவி �ட்டுனே� செபாருள், 
கண்ணுக்கு செதரியாத �ற்றும் பிரிக்க முடியாத எல்மை�யற்ற கடவுள். 
ஆன்�ீக �ற்றும் நித்திய�ான விஷயங்கள் கணி��ானமைவ. செபாருள் 
�ற்றும் தற்காலிக விஷயங்கள் ஆதார�ற்றமைவ.

3. 123 : 11-15

�னதின் உண்மை� அது எப்படி இருக்கிறது என்று னேதான்றுகிறது,
ஆனால் அது எப்படி இருக்கிறது என்பமைத உறுதியாகக் காட்டுகிறது.
செதய்வீக விஞ்ஞானம்,  இயற்பியல் னேகாட்பாடுகளுக்கு னே��ாக
உயர்ந்து,  விஷயத்மைத வி�க்குகிறது,  விஷயங்கமைள
எண்ணங்களாகத் தீர்க்கிறது �ற்றும் செபாருள் உணர்வின்
செபாருள்கமைள ஆன்�ீகக் கருத்துகளுடன் �ாற்றுகிறது.

4. 278 : 3-11 (க்கு 2nd .), 28-5

செதய்வீக செ�ட்டாபி�ிக்ஸ் விஷயத்மைத விளக்குகிறது. செதய்வீக 
அறிவிய�ால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒனேர செபாருள் �ற்றும் உணர்வு ஆவி 
�ட்டுனே�. செபாருள் பு�ன்கள் இமைத எதிர்க்கின்றன, ஆனால் செபாருள் 
உணர்வுகள் இல்மை�, ஏசெனனில் செபாருளுக்கு �னம் இல்மை�. ஆவியில் 
எந்தப் செபாருளும் இல்மை�, �த்தியத்தில் பிமைழ இல்மை�, நன்மை�யில் 
தீமை� இல்மை�. இது ஒரு தவறான அனு�ானம், உண்மை�யான செபாருள்-
செபாருள் உள்ளது என்ற கருத்து, ஆவிக்கு எதிரானது. ஆவி, கடவுள், 
எல்மை�யற்றது, அமைனத்தும். ஆன்�ாவுக்கு எதிர் இருக்க முடியாது.

பாவம், னேநாய், �ரணம் என்று நாம் கூறும் அமைனத்தும் �ரண நம்பிக்மைக. 
செபாருள் பிமைழ என்று வமைரயறுக்கினேறாம், ஏசெனன்றால் அது உயிர், 
செபாருள் �ற்றும் புத்தி�ாலித்தனத்திற்கு எதிரானது. ஆவியானது 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கணி��ானதாகவும் நித்திய�ாகவும் இருந்தால் செபாருள், அதன் 
�ரணத்தன்மை�யுடன் கணி��ானதாக இருக்க முடியாது. எது ந�க்குப் 
செபாருளாக இருக்க னேவண்டும், - தவறிமைழக்கிற, �ாறி, இறக்கும், 
�ாறக்கூடிய �ற்றும் அழியும், அல்�து தவறாத, �ாறாத, �ற்றும் 
அழியாத? ஒரு புதிய ஏற்பாட்டு எழுத்தாளர் விசுவா�த்மைத, �னதின் 
தரத்மைத, "நம்பிக்மைகக்குரிய விஷயங்களின் செபாருள்" என்று செதளிவாக 
விவரிக்கிறார்.

5. 23 : 16-20

நம்பிக்மைக, அது செவறும் நம்பிக்மைகயாக இருந்தால், ஒன்றும் 
ஒன்றுக்கும் இமைடயில் ஊ��ாடும் ஊ�ல் னேபா�, எந்த நிமை�ப்பாடும் 
இல்மை�. விசுவா�ம், ஆன்�ீக புரிதலுக்கு முன்னேனறியது, ஆவியிலிருந்து
செபறப்பட்ட ஆதாரம், இது எல்�ா வமைகயான பாவங்கமைளயும் கண்டித்து, 
கடவுளின் கூற்றுக்கமைள நிறுவுகிறது.

6. 206 : 15-31

�னிதனுடனான கடவுளின் விஞ்ஞான உறவில், இனேயசு செராட்டிகள் 
�ற்றும் �ீன்கமைளக் செகாண்டு காண்பித்தது னேபா�, ஒருவன் எமைத 
ஆ�ீர்வதிக்கிறானேனா அது அமைனவமைரயும் ஆ�ீர்வதிக்கிறது என்பமைத 
நாம் காண்கினேறாம் - ஆவி, விஷயம் இல்மை�, விநினேயாகத்தின் ஆதாரம்.

கடவுள் னேநாமைய அனுப்புகிறாரா, தாய்க்கு அவளுமைடய குழந்மைதமைய �ி�
வருடங்கள் செகாடுத்துவிட்டு �ரணத்தால் அமைத எடுத்துச் செ�ல்கிறாரா? 
கடவுள் ஏற்கனனேவ பமைடத்தமைத புதிதாக உருவாக்குகிறாரா? அவருமைடய 
னேவமை� முடிந்தது, கடவுளுக்கு ஒன்றும் புதிதல்�, அது நல்�து என்று 
னேவதம் உறுதியாகக் கூறுகிறது.

ஆன்�ிக உருவமும் கடவுளின் �ாயலும் �னிதனுக்கு பிறப்பு அல்�து 
இறப்பு இருக்க முடியு�ா? கடவுள் னேநாமையயும் �ரணத்மைதயும் 
அனுப்புவதற்குப் பதி�ாக, அவர் அவற்மைற அழித்து, அழியாமை�மைய 
செவளிச்�த்திற்குக் செகாண்டுவருகிறார். எல்�ாம் வல்� �ற்றும் 
எல்மை�யற்ற �னம் அமைனத்மைதயும் உருவாக்கியது �ற்றும் 

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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அமைனத்மைதயும் உள்ளடக்கியது. இந்த �னம் தவறுகமைளச் செ�ய்யாது, 
பின்னர் அவற்மைறத் திருத்தாது. கடவுள் �னிதமைன பாவம் செ�ய்யனேவா, 
னேநாய்வாய்ப்படனேவா, இறக்கனேவா செ�ய்வதில்மை�.

7. 475 : 28 �ட்டுக�

�னிதன் பாவம், னேநாய், �ரணம் ஆகியவற்றுக்கு தகுதியற்றவன்.

8. 300 : 28-29 அடுத்த பக்கம்

பிரபஞ்�ம் செதய்வீக செபாருள் அல்�து �னமைத பிரதிபலிக்கிறது �ற்றும் 
செவளிப்படுத்துகிறது; எனனேவ கடவுள் ஆன்�ீக பிரபஞ்�த்திலும் ஆன்�ீக 
�னிதனிலும் �ட்டுனே� காணப்படுகிறார், சூரியன் அதிலிருந்து 
செவளினேயறும் ஒளியின் கதிர்களில் காணப்படுகிறது. வாழ்க்மைக, 
உண்மை�, அன்பு, - ஆம், கடவுளின் பண்புகமைளயும் �க்திமையயும் 
செவளிப்படுத்தும், கண்ணாடியின் �தீு �னித உருவம் எறியப்பட்டாலும், 
கண்ணாடியின் முன் உள்ள நபரின் நிறம், வடிவம் �ற்றும் செ�யமை� 
�ீண்டும் �ீண்டும் செவளிப்படுத்தும் கடவுள் செவளிப்படுத்தப்படுகிறார்.

பிரதிபலிப்பு என்ற வார்த்மைதயின் அர்த்தம் என்ன என்பமைத ஒரு �ி�னேர 
புரிந்துசெகாள்கிறார்கள். தன்மைனப் செபாறுத்தவமைர, �ரணம் �ற்றும் 
செபாருள் �னிதன் ஒரு செபாருளாகத் னேதான்றுகிறான், ஆனால் அவனது 
செபாருளின் உணர்வு பிமைழமைய உள்ளடக்கியது, எனனேவ செபாருள், 
தற்காலிக�ானது.

�றுபுறம், அழியாத, ஆன்�ீக �னிதன் உண்மை�யில் கணி��ானவர், 
னே�லும் �னிதர்கள் எதிர்பார்க்கும் நித்திய செபாருமைள அல்�து ஆவிமைய 
பிரதிபலிக்கிறார். அவர் செதய்வீகத்மைத பிரதிபலிக்கிறார், இது ஒனேர 
உண்மை�யான �ற்றும் நித்திய�ான நிறுவன�ாகும். இந்த பிரதிபலிப்பு 
�ரண உணர்வு ஆழ்நிமை� னேபால் செதரிகிறது, ஏசெனனில் ஆன்�ீக 
�னிதனின் கணி��ான தன்மை� �ரண பார்மைவக்கு அப்பாற்பட்டது 
�ற்றும் செதய்வீக அறிவியலின் மூ�ம் �ட்டுனே� செவளிப்படுகிறது.

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
தயாரிக்கப்பட்டது. இது னே�ரி னேபக்கர் எடி எழுதிய கிங் னேCம்ஸ் மைபபிளின் னேவத னே�ற்னேகாள்கள் �ற்றும் 
கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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கடவுள் செபாருள் �ற்றும் �னிதன் செதய்வீக உருவம் �ற்றும் �ாயமை�ப் 
னேபா�, �னிதன் விரும்ப னேவண்டும், உண்மை�யில் நன்மை�யின் 
செபாருமைள �ட்டுனே� செகாண்டிருக்க னேவண்டும், ஆவியின் செபாருள், 
செபாருள் அல்�. �னிதனுக்கு னேவறு செபாருள் அல்�து �னம் உள்ளது 
என்ற நம்பிக்மைக ஆன்�ீக�ானது அல்�, உனக்கு ஒரு கடவுள், ஒனேர �னம்
என்ற முதல் கட்டமைளமைய �றீுகிறது. �ரணம் நிமைறந்த �னிதன் தனக்குத்
தானேன Cடப் செபாருளாகத் னேதான்றுகிறான், அனேத ��யம் �னிதன் 
“உருவம்” (னேயா�மைன) �ாமைய, பாவம், னேநாய் �ற்றும் �ரணம் ஆகியமைவ 

செபாருள் உணர்வின் தவறான �ாட்�ியத்திலிருந்து எழுகின்றன, இது 
எல்மை�யற்ற ஆவியின் குவிய தூரத்திற்கு செவளினேய கூறப்படும் 
நிமை�ப்பாட்டில் இருந்து எழுகிறது. , �னம் �ற்றும் செபாருளின் 
தமை�கீழான படத்மைத எல்�ாம் தமை�கீழாக �ாற்றுகிறது.

9. 516 : 2-8

கண்ணாடியில் உங்கமைளப் பற்றிய பிரதிபலிப்பு னேதான்றுவது னேபா�, 
ஆன்�ீக ர ீதியில் நீங்கள் கடவுளின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கிறீர்கள். 
செதய்வத்மைத உருவாக்கும் செபாருள், உயிர், புத்தி�ாலித்தனம், உண்மை� 
�ற்றும் அன்பு ஆகியமைவ அவரது பமைடப்பில் பிரதிபலிக்கின்றன; உடல் 
உணர்வுகளின் செபாய்யான �ாட்�ியத்மைத விஞ்ஞானத்தின் 
உண்மை�களுக்கு அடிபணிய மைவக்கும் னேபாது, இந்த உண்மை�யான 
னேதாற்றம் �ற்றும் பிரதிபலிப்பு எல்�ா இடங்களிலும் நாம் காண்னேபாம்.

10.   494 : 10-14

செதய்வீக அன்பு எப்செபாழுதும் �ந்தித்தது �ற்றும் எப்னேபாதும் ஒவ்செவாரு 
�னித னேதமைவகமைளயும் பூர்த்தி செ�ய்யும். �னிதகு�ம் �ற்றும் ஒவ்செவாரு 
�ணி னேநரத்திலும், செதய்வீக அன்பு எல்�ா நன்மை�கமைளயும் 
வழங்குகிறது என்பதால், னேதர்ந்செதடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்மைகயில் 
அல்�து ஒரு குறிப்பிட்ட கா�த்திற்கு �ட்டுனே� குணப்படுத்தும் செதய்வீக 
�க்திமைய இனேயசு செவளிப்படுத்தினார் என்று கற்பமைன செ�ய்வது நல்�து 
அல்�.

11.   578 : 5, 16-18
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கிறிஸ்தவ அறிவியல் பாடப்புத்தகம், அறிவியல் �ற்றும் உடல்ந�ம் �ற்றும் கீ உடன் 
னேவதவ�னங்களிலிருந்து செதாடர்புமைடய பத்திகமைள உள்ளடக்கியது.
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 [செதய்வீக அன்பு] என் னே�ய்ப்பன்; நான் விரும்பவில்மை�.

நிச்�ய�ாக நன்மை�யும் கருமைணயும் என் வாழ்நாசெளல்�ாம் 
என்மைனத் செதாடரும்; நான் என்செறன்றும் [அன்பு] வீட்டில் [உணர்வு] 
வ�ிப்னேபன்.

தின��ி கடமை�கள்

வழங்கியவர் னே�ரி னேபக்கர் எடி

தின��ி செஜபம்

ஒவ்செவாரு நாளும் செCபிப்பது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு
உறுப்பினரின் கடமை�யாகும்: "உம்முமைடய ராஜ்யம் வா;"  செதய்வீக �த்தியம்,
வாழ்க்மைக,  அன்பு ஆகியவற்றின் ஆட்�ி என்னுள் நிமை�செபறட்டும்,  எல்�ா
பாவங்கமைளயும் என்னிட�ிருந்து வி�க்கட்டும்;  உம்முமைடய வார்த்மைத எல்�ா
�னிதர்களிடமும் பா�த்மைத வளப்படுத்தி, அவற்மைற ஆளட்டும்!

�ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 4

கநாக்கங்கள் �ற்றும் செ�யல்களுக்கான விதி

தி �தர் �ர்ச்�ின் உறுப்பினர்களின் னேநாக்கங்கள் அல்�து செ�யல்கமைள
வினேராதனே�ா அல்�து தனிப்பட்ட இமைணப்னேபா தூண்டக்கூடாது. அறிவியலில்,
செதய்வீக அன்பு �ட்டுனே� �னிதமைன ஆளுகிறது;  ஒரு கிறிஸ்தவ விஞ்ஞானி
அன்பின் இனிமை�யான வ�திகமைளயும்,  பாவத்மைதக் கண்டிப்பதிலும்,
உண்மை�யான �னேகாதரத்துவம்,  செதாண்டு,  �ன்னிப்பு ஆகியவற்றிலும்
பிரதிபலிக்கிறார். இந்த திருச்�மைபயின் உறுப்பினர்கள் தினந்னேதாறும்
கவனித்து,  எல்�ா தீமை�களிலிருந்தும்,  தீர்க்கதரி�னம்,  தீர்ப்பு,  கண்டனம்,
ஆனே�ா�மைன,  செ�ல்வாக்கு செ�லுத்துதல் அல்�து தவறாக செ�ல்வாக்கு
செ�லுத்துதல் ஆகியவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்பட னேவண்டும்.

�ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 1

இந்த மைபபிள் பாடம் சுதந்திர�ான ப்மைளன்ஃபீல்ட் கிறிஸ்தவ அறிவியல் னேதவா�யத்தால் 
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கடமை�க்கு விழிப்புணர்வு

ஆக்கிர�ிப்பு �னந� ஆனே�ா�மைனகளுக்கு எதிராக தினமும் தன்மைன
தற்காத்துக் செகாள்வது இந்த திருச்�மைபயின் ஒவ்செவாரு உறுப்பினரின்
கடமை�யாகும்,  னே�லும் கடவுளுக்கும்,  அவரது தமை�வருக்கும்,
�னிதகு�த்திற்கும் அவர் செ�ய்ய னேவண்டிய கடமை�மைய �றக்கனேவா
புறக்கணிக்கனேவா கூடாது. அவருமைடய கிரிமையகளால் அவர்
நியாயந்தரீ்க்கப்படுவார், நியாயப்படுத்தப்படுவார் அல்�து கண்டிக்கப்படுவார்.

�ர்ச் மைகனேயடு, கட்டுமைர 8, பிரிவு. 6

_____________________
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